
De PATCHMADAMMEKES van Vilvoorde 

Contact : 

Fernande Authuys 

patchmadammekes@gmail.com        Nieuwsbrief 

Tweede jaargang nr.6 : mei, juni, juli 2016 

Agenda :  

 3 September 2016 Deelname Patchmadammekes aan actief Vilvoorde 

     ( Eén van de standjes op het plein voor het CC Bolwerk ) 

     Mail met verdere details volgt nog van Fernande ... 

    23 oktober 2016 Uitstap naar OEQC ( Open Europese Quilt Kampioenschappen in 

     het MECC in Maastricht NL ) 

  Vanaf 6 december 2016 Tentoonstelling in de bibliotheek van Vilvoorde met werken van  

       Monique Gilbert ! 

Elke laatste donderdag v/d maand Samenkomen van de Patchmadammekes in de Bobar Vilvoorde. 

       ( Hopelijk met nieuwe uitbaters vanaf september ) 

       Juli en augustus in rusthuis Rietdijk ( tegenover Bobar ) 

 Een pluspunt is dat de Bobar héél kort bij het station en de bushaltes van Vlvoorde is gelegen. 

 Adres :  Bobar Cultuur café—Bolwerkstraat 17  te Vilvoorde 

   Van 13:00 u. Tot 17:00 u. 

Busreis naar het MECC in Maastricht, NL 
 
We gaan op zondag 23 oktober met een bus naar de tentoonstelling van Maastricht.  We gaan met 
reisbureau Lindencars uit Rotselaar, zoals elke jaar. Daar zijn twee stoppen voorzien door Lindencars : 
Leuven en Rotselaar.  Door de feit dat we een hele groep zijn, komen ze tot in Vilvoorde, aan het station.  
Om in Vilvoorde te kunnen opstappen moeten jullie langs ons email adres reserveren :    
patchmadammekes@gmail.com  
 
Vertrek voorzien te Vilvoorde om 07:45 u. Busreis en inkom  € 24.  
Dus vraag ik jullie niet naar Lindencars te bellen om een stop ergens anders te vragen, vraag het eerst 
aan mij aub, via email.  Bedankt 
 

Een tiental dames hebben onmiddelijk een email gestuurd.  Natuurlijk zijn er veel met vakanties !   
Ik stuur mijn lijst eind september begin oktober naar Lindencars. 
 
Prettige vakanties aan iedereen !             Groetjes,  Fernande 

Monique Gilbert-Oversteyns  
 
Monique Gilbert begon met traditioneel quilten in 1984 in België, een land zonder quilt traditie. 
Al snel ontwierp ze hedendaags werk en gebruikte ze  zelfgemaakte stoffen en ander materiaal 
(verven, zeefdrukken, mixed media enz.).  
Voortdurend nieuwe grenzen leggen en workshops volgen bij internationale textielkunstenaars 
is haar moto. Ze geeft die kennis graag door aan gelijkgezinden. Ze moedigt de actieve leden 



van Crossroads aan om mee te werken aan projecten die ze zelf opstelt.  De resultaten worden regelmatig 
tentoongesteld tot ver over de grenzen. 
 
Sinds enkele jaren neemt Monique een oudere quilts die ze herwerkt tot een nieuwe. Zij verknipt, voegt toe, 
verkleind enz. De nieuwe quilts worden ingezonden voor wedstrijden en nog geselecteerd ook.  Een tweede, 
soms een derde leven voor de gebruikte stoffen.            
             www.moniquegilbert.be  
 

Verslag Quiltweekend te Vilvoorde  

Het derde weekend van mei, tijdens het Pinkster-

weekend, ging ons derde Quiltweekend door. Opnieuw 

in het hotel Campanila te Vilvoorde. Nieuw dit jaar was 

dat we niet op zaterdag maar reeds op vrijdag  het 

startschot gaven !  Heerlijk bijkletsen met deelnemers 

van vorige edities en kennismaken met nieuwe 

enthousiastelingen.  Mekaars werken bewonderen en 

tips, stofjes en weetjes uitwisselen ... sommigen deden 

gewoon een nachtje door om toch maar zeker elke 

minuut optimaal te benutten. Kortom opnieuw was dit 

weekend een schot in de roos en de eerste 

inschrijvingen voor het volgende jaar zijn al binnen ! We 

overdrijven niet, bewijs hiervan vind je hierna in een compilatie van enkele leuke en originele reacties van  

onze Quiltvriendinnen.  Voor ons reden te meer om nu reeds de voorbereidingen van de vierde editie te 

starten.  Tot volgend jaar in de Campanila tijdens het Pinksterweekend ? 





QUIP-dag 2016 
 

Wereldwijd wordt jaarlijks de QUIP-dag (Quilt in 

Public) georganiseerd op de derde zaterdag 

van juni. Iedereen kan meedoen door ergens in 

het openbaar te gaan zitten quilten. Een 

uitgelezen kans om mensen kennis te laten 

maken met patchwork en quilten. Ervaren quilt-

sters tonen op openbare plaatsen verspreid 

over het land hoe aangenaam, mooi en          

ontspannend quilten kan zijn. Je hoeft geen 

volledige dag deel te nemen. Dat mag ook en-

kele uren 's morgens of in de namiddag zijn. 

 

Zoals vorig jaar waren we welkom in de biblio-

theek van Vilvoorde op 18 juni 2016 van 10u tot 

15u middenin de periode van onze lente-

tentoonstelling. Beeke Haijen, Marie-Louise Vranckx, Nicole Verheulpen, Magdaléna Mergits, Wouter De 

Backer, Ann Watteau, Zlatka Naydenova, Britt Van den Branden, Nelly Dequand en Fernande Authuys 

demonstreerden zowel hand- als machine-quilten aan heel wat geïnteresseerden, waaronder Silvana Fe-

rioli een Italiaanse vriendin van Fernande. 

 

Tot volgend jaar!          Wouter De Backer 

Etentje Patchmadammekes in de Bobar  

30 juni hadden wij, de Patchmadammekes van Vilvoorde, weer onze maandelijkse bijeenkomst in de 

Bobar. Maar deze keer was het een beetje bijzonder en wel hierom: we hebben eerst samen iets gegeten, 

lasagne of croque monsieur (‘bikini’ in het Spaans! dit ter attentie van Annie, zie verder); het was ook het 

einde van een vruchtbaar werkjaar dat afgerond werd met een lentetentoonstelling van bloemen in alle 

mogelijke vormen, kleuren, stoffen, afmetingen en bewerkingen in de bibliotheek van Vilvoorde. En we 

hebben ook Annie uitgewuifd, de gerante van de Bobar, die een nieuw leven wil beginnen in Spanje. En 

we zijn ook meteen plannen gaan maken voor nieuwe projecten voor het volgende jaar. Aan 

enthousiasme geen gebrek!  

Gerda Lasure 



Op vraag van Fernande Authuys heb ik de taak van Nieuwsbrief redactrice op mij genomen en zal ik proberen 

deze taak zo goed mogelijk uit te voeren. Het idee is deze Nieuwsbrief 4 x per jaar te laten verschijnen en jullie 

hiermee te informeren over de handel en wandel van de Patchmadammekes uit Vilvoorde. 

Tot ziens op één van onze volgende bijeenkomsten en zeker tot de volgende Nieuwsbrief.  Beeke Haijen 

 

Cursus Japanse puzzel door Monique Winters. 

 

Deze cursus zal doorgaan in oktober in de zaal van de Bobar, dit kan machinaal of 

manueel.  

Techniek verknippen: door anders te knippen modernere versie ( grilliger ). 

De cursus gaat door van 09:00 u. tot  16:00 u 

Deelname aan € 25 ( zonder materiaal ) 

Mail met méér informatie volgt nog van Fernande. 

 

Richtlijnen voor de deelnemers aan tentoonstellingen georganiseerd door de BQV 

 

Om uw quilt op een onberispelijke manier op te hangen, willen we u graag deze enige regels herhalen.  

De quilt moet voorzien zijn van een sleuf en een lat.  

Het beste lijkt ons: 

- de sleuf gaat tot ongeveer 2cm van de boord van de quilt 

- de lengte van de lat is de breedte van de quilt min 2cm (1cm aan iedere kant) 

- gebruik stokken niet dikker dan 1cm tot 1,2cm 

- bevestig open schroefhaken aan de uiteinden, boven aan de lat (op de smalle kant) 

- gebruik liefst haken van ongeveer 2,5mm x 3cm 

   

   

 

 

 

 

 

Opmerkingen:  
 
- maak de sleuf breed genoeg zodat de lat er niet in spant. 
- als de quilt groot is, maak een sleuf in 2 delen met wat spatie in het midden   
  en vestig een 3de haak in het midden van de stok. 
 
Al deze richtlijnen zijn overbodig voor het grootste deel van de deelnemers maar voor enkele, die soms 
voor de eerste keer tentoonstellen, zijn ze héél nuttig. Telkens we een tentoonstelling opbouwen zijn er 
problemen die te voorschijnkomen.  
De sleuf is te smal of gewoonweg is er geen.  
Soms is de lat te dik of te lang of te kort... 
 
Fernande 

Kleuren van de provincies 

Antwerpen   zwart 

Henegouwen   wit 

Limburg   blauw 

Luik    oranje 

Luxemburg   bruin 

Namen   groen 

Oost-Vlaanderen  licht 

paars 

Vlaams-Brabant  rose 


